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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ם שֹוִנים, )ְבָרכֹות נ"ח:(  ַחַז"ל ָזאְגן יהֶׁ ַפְרצּופֵׁ ם שֶׁ "ְכשֵׁ
ם שוֹ  יהֶׁ עֹותֵׁ עְנְטש ָהאט  -נֹות" ַכְך דֵׁ ער מֶׁ ַאזֹוי ִווי יֶׁעדֶׁ

עְנְטש זֶׁעט אֹויס  ער מֶׁ ער גֶׁעְשַטאְלט, יֶׁעדֶׁ ַאן ַאְנדֶׁ
ע  ערֶׁ ער ַאְנדֶׁ ע ָהאט אֹויְך יֶׁעדֶׁ עְלבֶׁ עְרש; ִדי זֶׁ ַאְנדֶׁ
ר  ע ִשיטֹות אּון עֶׁ ערֶׁ עְנְטש ָהאט ַאְנדֶׁ ער מֶׁ עֹות, יֶׁעדֶׁ דֵׁ

וייְטן. עְרש פּונֶׁעם ְצוֵׁ  ַהאְלט ַאְנדֶׁ
עְנְטְשן ָזאְלן ָהאְבן  ר ָנאְרַמאל ַאז מֶׁ ייעֶׁ ָדאס ִאיז זֵׁ
עְרש  ייט ַאְנדֶׁ עְנְטש ַפאְרְשטֵׁ ער מֶׁ עֹות, יֶׁעדֶׁ י דֵׁ ִחילּוקֵׁ
עְנְטש ָהאט ִזיְך ַזיינֶׁע ְנקּודֹות. ָדאס  ער מֶׁ ַא ַזאְך, יֶׁעדֶׁ
ען ַדאְרף ִזיְך ְקִריְגן צּוִליב  ער ִניְשט ַאז מֶׁ ייְנט ָאבֶׁ מֵׁ

עם, אּו ען ַדאְרף ְפרּוִביְרן דֶׁ ייְנט ִניְשט ַאז מֶׁ ן ָדאס מֵׁ
וייְטן,  ַארֹויְפצּוְצִוויְנגֶׁען ַזיין ַפאְרְשַטאְנד אֹויף ַא ְצוֵׁ

 ַאז יֶׁענֶׁער ָזאל מּוְזן ַהאְלְטן ַאזֹוי ִווי ִאים.
עְכִטיְגט צּו ָהאְבן ַזיין עְנְטש ִאיז ַבארֶׁ ער מֶׁ  יֶׁעדֶׁ

יינּוְנג, אֹויב ייגֶׁענֶׁע מֵׁ ייט  אֵׁ ר ַפאְרְשטֵׁ ער ַזיין ַחבֶׁ ָאבֶׁ
ען ִניְשט ַפייְנט  עְרש פּון ִאים, ַדאן ַדאְרף מֶׁ ַאְנדֶׁ
ען ַדאְרף ִוויְסן ַאז ָדאס  עם. מֶׁ ָהאְבן יֶׁענֶׁעם צּוִליב דֶׁ
יינּוְנג.  יינּוְנג אּון ָדאס ִאיז יֶׁענֶׁעְמ'ס מֵׁ ִאיז ַדיין מֵׁ

ען ִזיְך ַהאְלְטן ַביי ַזייְנס, א ער קֶׁ ען יֶׁעדֶׁ ּון ָנאְכַאְלץ קֶׁ
ען ִזיְך ִליב ָהאְבן.  מֶׁ

ק ד'( ַחַז"ל ָזאְגן רֶׁ ם  )ָאבֹות פֵׁ ת ְלשֵׁ הּו ַמְחלֹוקֶׁ יזֶׁ "אֵׁ
ת  הּו ַמְחלֹוקֶׁ יזֶׁ ל, אֵׁ ת ַשַמאי ְוִהלֵׁ ָשַמִים? זֹוִהי ַמְחלֹוקֶׁ

ת ֹקַרח ַוֲעָדתֹו"  ם ָשַמִים? זֹוִהי ַמְחלֹוקֶׁ ֹלא ְלשֵׁ ִדי  -שֶׁ
ת פּון שַ  ער ִסיְמָבאל פּון ַמְחלֹוקֶׁ ל ִאיז דֶׁ ַמאי אּון ִהלֵׁ

ן ִאי ַהאְלְסטּו וואּו
 ןׁשֹויט ָהאְס ? חּוָמׁש

 

א ִמְקָר ם ְׁשַניִ  -ה ַפְרׁשָ ע ִדיגֶ ָוואֶכעי ִד ן ָאְנֶגעהֹויבְ 
ע ָפאִריגֶ ן ֶגעֶוועה ֶסְדָר ר ַמֲעִביט ָהאְס ם? ַתְרגּוד ְוֶאחָ 
ט ֵגיין ֶמעז אַ ט ֵווייְס  דּוק? צּוִרין ָוואכְ י ְצֵווי? ָוואְך

 דּוק'? ְוִנְתַחזֵ ק ַחזַ ק ַחזַ ן: 'אֹויְסְׁשֵרייעֶ  ָוואְךי ִד 
ן ָהאבְ ר ִמיט? ֶוועלְ י ִד ף אֹויט ַהאלְ ן ֶמע וואּוט ֵווייְס 

ן ָפאְרֶגענּוֶמע ִזיְךט ָהאְס ר, ָיאי ִד ן ָאְנֶגעהֹויבְ ם קֹוי
 חּוָמׁשן ֶלעְרֶנע ֵגייְסטּור ָיאי ִד ז אַ ת, ַקָבלֹוט טֹויְזנְ 

ף סֹון ׁשֹוין ֶמעט ַהאלְ ט ֶיעצְ ן אּום ְמָפְרִׁשיע ַאלֶ ט ִמי
 ת...!ְבֵראִׁשיר ֵסדֶ 

ת ָחְכמֹוע ַאלֶ ן ֵלייגְ  צּוק ַאֶוועט ַצייז ִאיר ֶאְפׁשָ 
ז ִאיר ֶאְפׁשָ ם? ַצִדיִקין ָפאְלגְ ן ָאְנֵהייבְ ן אּות ַהְמֻדמֹו

ה ֲהָלכָ י ִד ס ָוואן טּון אּו ָקאפם ֶדען ַאייְנצּוֵבייגְ ט ַציי
י ִווי ַאזֹו ָוואְך ָאְנֵהייבן אָ  ֵהייְבְסטּור ֶאְפׁשָ ט? ָזאגְ 
ן רפה, ִסימָ ם ַחִיי אֹוַרח)ט נְ 'ְסְק פַ 'ֶגעט ֶוועְר  ָערּוְךן ׁשּוְלחָ ן ִאי

ן פּו: "ִמּיֹום ִראׁשֹון ְוֵאיַלְך ָחׁשּוב ִעם ַהִּצבּור", ף ג(ָסִעי
ן. ַזייה ֶסְדָר ר ַמֲעִבין ָאְנֵהייבְ ן ׁשֹוין ֶמען ֶקעג זּוְנָטא

ם פּוֶנע ן ח(ָקטָ ף ָסִעים, ׁשָ )ט ְבֶרעְנגְ ה ְברּוָר ה ִמְׁשנָ ר ֶדען אּו
 ִזיְךט ָהאר עֶ ז אַ ה ִלְבָרכָ ק ַצִדי רֵזכֶ ן ָגאֹור ִוויְלֶנע

ה ֶסְדָר ר ַמֲעִביר עֶ ט ָהאג ָטאן ֶיעְד ט, ֶגעִפיְר י ַאזֹו
ז ִביג ָמאְנָטאי, ֵׁשנִ ז ִביג זּוְנָטאל; ַאִביְס ן ֶגעֶווע
י ַאזֹור, ַווייֶטעי ַאזֹון אּוי ְרִביעִ ז ִביג ִדיְנְסָטאי, ְׁשִליִׁש 

 ה.ַפְרׁשָ י ִד ן עמֶ ט ֶעְנִדיגְ  ָוואְךף סֹוז ִביז אַ 
 "א(תשפי ַוְיִח ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)
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עְרְש  ייבֶׁ ת ַפאְר'ן אֵׁ עְנְטְשן ַא ַמְחלֹוקֶׁ ת פּון ֹקַרח ִמיט ַזיינֶׁע מֶׁ ועְגן, אּון ִדי ַמְחלֹוקֶׁ ְטְנ'ס וֶׁ
ם ָשַמִים. ֹלא ְלשֵׁ ת שֶׁ ער ִסיְמָבאל פּון ַא ַמְחלֹוקֶׁ ינּו, ָדאס ִאיז דֶׁ ה ַרבֵׁ עְגן משֶׁ  קֶׁ

יינֶׁער ַשַמאי אּון הִ  ר ַשאְרף גֶׁעַהאְלְטן אֵׁ ייעֶׁ יי ָהאְבן זֵׁ ל ָהאְבן ִזיְך ַאַסאְך גֶׁעְקִריְגט, זֵׁ לֵׁ
עג  ען מֶׁ יינֶׁער ָהאט גֶׁעַהאְלְטן ַאז ְס'ִאיז מּוָתר אּון מֶׁ וייְטן. ַא ַזאְך ָוואס אֵׁ עם ְצוֵׁ עְגן דֶׁ קֶׁ

ס אִ  עם ַאז עֶׁ ער גֶׁעַהאְלְטן אֹויף דֶׁ וייטֶׁ ער ְצוֵׁ ען ָדאס טּון, ָהאט דֶׁ יז ָאסּור, אּון מֶׁ
יי ָהאט ְבשּום אֹוָפן ִניְשט  יינֶׁער פּון זֵׁ ס. קֵׁ ען טּוט עֶׁ עְרְשְטן אֹויב מֶׁ ייבֶׁ עם אֵׁ עְרְנט דֶׁ עְרצֶׁ דֶׁ
וען ָנאר  ת גֶׁעוֶׁ ועְגן ִאיז ִדי ַמְחלֹוקֶׁ עְסט וֶׁ וייְטן. פּון דֶׁ ה ַזיין צּום ְצוֵׁ וען צּו מֹודֶׁ ַמְסִכים גֶׁעוֶׁ

ועְגן ִדי ר ִליב ֲהָלָכה זַ  וֶׁ ייעֶׁ יי ִזיְך זֵׁ עְבן ָהאְבן זֵׁ עְנִליְכן לֶׁ עְרזֶׁ ען צּום פֶׁ ס ִאיז גֶׁעקּומֶׁ וען עֶׁ אְך, וֶׁ
עְסט  )ְיָבמֹות ט"ו.( גֶׁעַהאט. ִדי ְגָמָרא ָזאְגט יי ָהאְבן ִזיְך גֶׁעְקִריְגט ִאין ֲהָלָכה, פּון דֶׁ ַאז ֲאִפילּו זֵׁ

ְך  ער ְמַשדֵׁ יי ִזיְך ַווייטֶׁ ועְגן ָהאְבן זֵׁ יינֶׁעם.וֶׁ וען ִאיְנאֵׁ  גֶׁעוֶׁ
ער ַהאְלט ִזיְך ְשַטאְרק ַביי ַזייְנס, לֹויט ִווי  ם ָשַמִים. יֶׁעדֶׁ ת ְלשֵׁ ייְנט ַא ַמְחלֹוקֶׁ ָדאס מֵׁ
ער  ר ִאיז ְבשּום אֹוָפן ִניְשט ַמְסִכים צּו ָוואס דֶׁ ר ַהאְלט ַאז ִדי ֲהָלָכה ִאיז, אּון עֶׁ ַאזֹוי עֶׁ

ער  ער ָזאְגט. ָאבֶׁ ערֶׁ יי ַאְנדֶׁ ער ִליב, ַאזֹוי ַווייט ַאז זֵׁ יי ִזיְך ַווייטֶׁ ע ַזייט ָהאְבן זֵׁ ערֶׁ פּון ִדי ַאְנדֶׁ
יינֶׁער ִמיטְ  ְך צּו ַזיין אֵׁ ייט ִזיְך ְמַשדֵׁ וייְטן.זֶׁענֶׁען ְגרֵׁ  'ן ְצוֵׁ

עְנִלי עְרזֶׁ עְנְטְשן ָהאְבן פֶׁ עְרש. ֹקַרח ִמיט ַזיינֶׁע מֶׁ וען ַאְנדֶׁ ער גֶׁעוֶׁ ְך ַפייְנט ַביי ֹקַרח ִאיז ָאבֶׁ
עְדן ִמיט ִאים. ַחַז"ל ָזאְגן יי ָהאְבן ִניְשט גֶׁעָוואְלט רֶׁ ינּו, ַאזֹוי ַווייט ַאז זֵׁ ה ַרבֵׁ  גֶׁעַהאט משֶׁ

ְדִרין כ"ז:( עג צּוִליב ַפייְנְטַשאְפט, ַדאן  )ַסְנהֶׁ יי טֶׁ וייְטן ְדרֵׁ עְדט ִניְשט צּו ַא ְצוֵׁ עְנְטש רֶׁ וען ַא מֶׁ ַאז וֶׁ
ר ָאְנגֶׁע ועְרט עֶׁ ן ִמיר ַביי ֹקַרח אּון וֶׁ עעֶׁ ר ָהאט יֶׁענֶׁעם ַפייְנט. אּון ָדאס זֶׁ רּוְפן ַזיין "שֹונֵׁא", עֶׁ

יי ָהאְבן ִאים ַפייְנט  ינּו אּון זֵׁ ה ַרבֵׁ עְדן צּו משֶׁ יי ָהאְבן ִניְשט גֶׁעָוואְלט רֶׁ עְנְטְשן ַאז זֵׁ ַזיינֶׁע מֶׁ
 גֶׁעַהאט.

עג ַהאְלְטן ָדאס ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ָדאס ִאיז ַא ַמְחלֹוקֶׁ  ען מֶׁ ם ָשַמִים, מֶׁ ֹלא ְלשֵׁ ת שֶׁ
ען יֶׁענֶׁעם ַפייְנט, ַדאן ִאיז ָדאס  עם ָהאט מֶׁ ער צּוִליב דֶׁ וייְטן, אֹויב ָאבֶׁ עְרש ִווי ַא ְצוֵׁ ַאְנדֶׁ
ען ְקִריְגט ִזיְך  ת, מֶׁ עם ֱאמֶׁ ען זּוְכט ִניְשט דֶׁ ע ִסיָמן. ָדאס ַווייְזט ַאז מֶׁ ר ִניְשט ַקיין גּוטֶׁ ייעֶׁ זֵׁ
ען גֶׁעַגאְנגֶׁען אּון ִזיְך  עְרש ִווי יֶׁענֶׁעם, ַווייל אֹויב ָיא ָוואְלט מֶׁ ען ַהאְלט ַאְנדֶׁ ִניְשט ַווייל מֶׁ
ען ַווייְזט ַארֹויס ַפייְנְטַשאְפט, ַצייְגט ָדאס ַאז  עם ָוואס מֶׁ עְדט ִמיט יֶׁענֶׁעם. ִמיט דֶׁ דּוְרְכגֶׁערֶׁ

עִר  ען ִאיז ָפשּוט ְמַקנֵׁא יֶׁענֶׁעם אּון דֶׁ ען יֶׁענֶׁעם ַפייְנט.מֶׁ ער ָהאט מֶׁ  יבֶׁ
עְרצֵׁ  עְנְטש ִאיבֶׁ ער מֶׁ ען ִזיְך יֶׁעדֶׁ עם קֶׁ ר ִפיְרט ַא ִמיט דֶׁ יין אֹויב עֶׁ ייְגן ַפאר ִזיְך ַאלֵׁ

ר  ת ָוואס עֶׁ עְדן ַאז ִדי ַמְחלֹוקֶׁ ען ִזיְך ַאייְנרֶׁ עְנְטש קֶׁ ער ִניְשט. ַא מֶׁ ם ָשַמִים ָאדֶׁ ת ְלשֵׁ ַמְחלֹוקֶׁ
ם ָשַמִים, יֶׁענֶׁער טּוט דָ ִפיְרט ִאיז ִזיכֶׁ  ען ַדאְרף ער ְבלֹויז ְלשֵׁ עְגן ִדי ֲהָלָכה אּון מֶׁ אְך ַמָמש קֶׁ

עם  ען ָהאט ַא ְפָראְבלֶׁ ער גּוט ַאַרייְנקּוְקן אּון זֶׁען אֹויב מֶׁ ען ַדאְרף ָאבֶׁ יֶׁענֶׁעם אֹויְסַרייְסן. מֶׁ
עְרט ְבלֹויז ָדא ס ְשטֶׁ עְרש ִווי ִאים ְבלֹויז ִמיט ִדי ֲהָלָכה, אּון עֶׁ ס ָוואס יֶׁענֶׁער ַהאְלט ַאְנדֶׁ

ר יֶׁענֶׁעם ִניְשט  עְנְטש, ָהאט עֶׁ עְנִליְך צּו יֶׁענֶׁעם מֶׁ עְרזֶׁ ער פֶׁ ס קּוְמט ָאבֶׁ וען עֶׁ ִאין ִדי ֲהָלָכה, וֶׁ
ר ָהאט ָיא  ער עֶׁ ת'ִדיג. אֹויב ָאבֶׁ ע ֱאמֶׁ ס ַטאקֶׁ ייְנט עֶׁ ר מֵׁ ַפייְנט; ַדאן ִאיז ָדאס ַא ִסיָמן ַאז עֶׁ

ר ִוויל ִניְשט פַ  ר ִוויל ִניְשט ָהאְבן ַקיין ַשְייכּות ִמיט יֶׁענֶׁעם אּון עֶׁ עְנִליְך, עֶׁ עְרזֶׁ ייְנט יֶׁענֶׁעם פֶׁ
ם ָשַמִים.  ס ִניְשט ַאזֹוי ְשַטאְרק ְלשֵׁ ייְנט עֶׁ ען מֵׁ ייְגן ַאז מֶׁ ען ָדאס צֵׁ עְדן צּו יֶׁענֶׁעם, ַדאן קֶׁ רֶׁ

עְגִליְך ַזיין ַאז ען ְשַטאְרק מֶׁ ס קֶׁ ען ָפשּוט ַא ִקְנָאה אּון ַא ִש  עֶׁ ְנָאה ִטיף ִאין ַהאְרְצן ָהאט מֶׁ
ירּוץ. ען ָנאר ַפאר ַא תֵׁ ם ָשַמִים נּוְצט מֶׁ ער ְלשֵׁ ער ַגאְנצֶׁ  אֹויף יֶׁענֶׁעם, אּון דֶׁ

ְרְשְטן ָמאל ַארֹויְפגֶׁ  ע ָהאט צּום עֶׁ עִריקֶׁ וען ַאמֶׁ ייְלט ַאז וֶׁ עְרצֵׁ ען דֶׁ עְנְטש מֶׁ עִשיְקט ַא מֶׁ
עס ָוואס  ען, ַאלֶׁ ר ִאיז צּוִריק גֶׁעקּומֶׁ וען עֶׁ עְגט יֶׁענֶׁעם, וֶׁ ען אֹויְסגֶׁעְפרֶׁ צּו ִדי ְלָבָנה, ָהאט מֶׁ
ען  יינֶׁע פּון ִדי ַזאְכן ָוואס מֶׁ עְבט ָדאְרְטן אֹויף ִדי ְלָבָנה. אֵׁ ר ָהאט גֶׁעזֶׁען אּון ִמיְטגֶׁעלֶׁ עֶׁ

עְגט ִאיז גֶׁעוֶׁ  ועְלט, קּוְקְנִדיג ַאָראפ ָהאט ִאים גֶׁעְפרֶׁ ער וֶׁ ר ָהאט גֶׁעזֶׁען אּוְנזֶׁ וען ִווי ַאזֹוי עֶׁ
 פּון ִדי ְלָבָנה.

וען ִאיְך ָהאב  ר ִזיְך צּוַלאְכט אּון גֶׁעָזאְגט: "וֶׁ עְרט ִדי ְפַראגֶׁע ָהאט עֶׁ ר ָהאט גֶׁעהֶׁ וען עֶׁ וֶׁ
ועַאָראְפגֶׁעקּוְקט פּון אֹויבְ  ען אּוְנזֶׁער וֶׁ יינֶׁע ָבאִלי. אּון ִאיְך ן, ָהאב ִאיְך גֶׁעזֶׁ ְלְטל ִווי ַא ְקלֵׁ

יי  עְנְטְשן, זֵׁ יינֶׁעם ָבאִלי גֶׁעפּונֶׁען ִזיְך ִביְלָיאנֶׁען מֶׁ עם ְקלֵׁ ָהאב גֶׁעְטַראְכט צּו ִזיְך ַאז אֹויף דֶׁ
י נֶׁען ִזיְך אֵׁ ע ִמְלָחמֹות אּון ַהְרְג'עֶׁ יי ִפיְרן ְגרֹויסֶׁ עם ְקִריְגן ִזיְך ַארּום ְצִוויְשן ִזיְך, זֵׁ ינֶׁער דֶׁ

ע  יי גֶׁעפּונֶׁען ִזיְך ַאלֶׁ יי ַכאְפן ִניְשט ִווי זֵׁ עְרן. אּון זֵׁ יינֶׁעם ַאְנדֶׁ יינֶׁעם ִאיְנאֵׁ יין ְקלֵׁ אֹויף אֵׁ
 ."ָבאִלי

ת'ן,  עְנְטש ִאיז ַאַרייְנגֶׁעטּון ִאין ַזיינֶׁע ַמְחלֹוקֶׁ וען ַא מֶׁ ָדאס ִאיז ַא גֶׁעַוואְלִדיגֶׁער ִלימּוד. וֶׁ
ר ַדאְרף ִזיְך ְקִר  ר ֲאִפילּו ִניְשט ְטַראְכְטן ְגַלייְך, עֶׁ ען עֶׁ עם אּון ִמיט יֶׁענֶׁעם, ַדאן קֶׁ יְגן ִמיט דֶׁ

ען ִזיְך ר קֶׁ עם ִווי ַאזֹוי עֶׁ ער ֹמַח ִליְגט ָנאר ִאין דֶׁ ְקִריְגן ִמיט יֶׁענֶׁעם אּון יֶׁענֶׁעם  ַזיין ַגאְנצֶׁ
עְרהֹויְבט ִזיְך אָ  עְנְטש דֶׁ וען ַא מֶׁ עְנגֶׁען. וֶׁ עְרְברֶׁ ר קּוְקט אֹויף ִדי אּוְנטֶׁ ער, עֶׁ עכֶׁ ער ַאִביְסל הֶׁ בֶׁ

ועְלט פּון אֹויבְ  ס לֹויְנט ִזיְך צּו וֶׁ ר ִבְכַלל ִניְשט ַפאְרָוואס עֶׁ ייט עֶׁ ן ַאָראפ, ַדאן ַפאְרְשטֵׁ
 ְקִריְגן ַאזֹויִפיל.

ר  וייְטן, עֶׁ ר ִבְכַלל ִניְשט אֹויף ַא ְצוֵׁ ל, קּוְקט עֶׁ כֶׁ עְנְטש ָהאט שֵׁ וען ַא מֶׁ ען וֶׁ ִאיז ַפאְרנּומֶׁ
ר זּוְכט ִניְשט ִזיְך צּו  עְרן, אּון עֶׁ עסֶׁ ר זּוְכט ִניְשט ִווי ַאזֹוי יֶׁענֶׁעם צּו ַפאְרבֶׁ ְבלֹויז ִמיט ִזיְך, עֶׁ

ועְלְטל ְבָשלֹום ּוְבַשְלָוה. ְקִריְגן ִמיט ייְגן וֶׁ עְבט ִזיְך ִאין ַזיין אֵׁ ר לֶׁ יינֶׁעם, עֶׁ  קֵׁ
עְנְטש זּוְכט דַ  וען ַא מֶׁ ען וֶׁ עְקן ַזיין ָנאז ַביי יֶׁענֶׁעם, צּו ַזיין ַפאְרנּומֶׁ ְוָקא ָיא ַאַרייְנצּוְשטֶׁ

ער  ער ַאז דֶׁ ער ִזיכֶׁ עְרְשטֶׁ ייבֶׁ ער אֵׁ וייְטן, ַדאן ַמאְכט שֹוין דֶׁ עְכְטס ַביי ַא ְצוֵׁ צּו זּוְכן ָדאס ְשלֶׁ
ועט ַזיין ַאז ר וֶׁ ען ִמיט ִזיְך, עֶׁ ועְרן ַפאְרנּומֶׁ עְנְטש ָזאל וֶׁ ָצה מֶׁ ען צּו זּוְכן ַאן עֵׁ ֹוי ַפאְרנּומֶׁ

ער  וייטֶׁ ער ְצוֵׁ ועט ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרגֶׁעְסן ַאז דֶׁ ר וֶׁ ען, ַאז עֶׁ עמֶׁ ייגֶׁענֶׁע ְפָראְבלֶׁ אֹויף ַזיינֶׁע אֵׁ
ְקִזיְסִטיְרט ִבְכַלל.  עֶׁ

ייְלט  עְרצֵׁ ְדָרש דֶׁ ער מֶׁ אִשית ַרָבה פח, א( דֶׁ וען פ)ְברֵׁ ַארֹויְסגֶׁעָלאְזט  ֹוִטיַפר'ס ַווייב ָהאטַאז וֶׁ
ע, ָהאט  ען ָהאט ִאים ַאַרייְנגֶׁעָוואְרְפן ִאין טּוְרמֶׁ ף אּון מֶׁ ען אֹויף יֹוסֵׁ עְכְטן ָנאמֶׁ עם ְשלֶׁ דֶׁ

ען ה, אּון מֶׁ עְדט פּון ִדי ַמֲעשֶׁ ה  ַגאְנץ ִמְצַרִים גֶׁערֶׁ ען ִמיט ִדי ַמֲעשֶׁ וען ַפאְרנּומֶׁ ִאיז ָנאר גֶׁעוֶׁ
יי ער אֵׁ ף. ַדאן ָהאט דֶׁ ען ִמיטְ פּון יֹוסֵׁ ועְרן ַפאְרנּומֶׁ יי ָזאְלן וֶׁ ער גֶׁעַמאְכט ַאז זֵׁ עְרְשטֶׁ ר 'ן שַ בֶׁ

עם שַ  נֶׁען ַפְרֹעה, אּון ַאזֹוי ָהאט ַהַמְשִקים אּון דֶׁ יי ָהאְבן גֶׁעָוואְלט ַהְרְג'עֶׁ ר ָהאֹוִפים ַאז זֵׁ
ייבִ  ס אֵׁ עט עֶׁ ף. אּון ַאזֹוי ַאְרבֶׁ ען ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרגֶׁעְסן פּון יֹוסֵׁ ען ִוויל ִזיְך מֶׁ וען מֶׁ יג וֶׁ

ער ַאז פַ  עְרְשטֶׁ ייבֶׁ ער אֵׁ עְנְטש ָוואס ִאיז אּוְמשּוְלִדיג, ַדאן ַמאְכט שֹוין דֶׁ ייְגן אֹויף ַא מֶׁ אְרלֵׁ
עְנְטש. עם מֶׁ ען ָזאל ַפאְרגֶׁעְסן פּון דֶׁ ע ַזאְכן אּון מֶׁ ערֶׁ ען ִמיט ַאְנדֶׁ ועְרן ַפאְרנּומֶׁ ען ָזאל וֶׁ  מֶׁ
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עַסאנְ  ערֶׁ יינֶׁער ָהאט גֶׁע'ַמְסְר'ט ַאז ִדי ַאן ִאיְנטֶׁ ה ָהאט ַאָמאל ַפאִסיְרט ַביי מֹוַהָרא"ש. אֵׁ ע ַמֲעשֶׁ טֶׁ
ען ַדאְרף ָדאס  עַגאל, אּון מֶׁ ט גֶׁעָוואְרן לֶׁ ית ַהִמְדָרש אּון ִדי ְיִשיָבה ִאיז ִניְשט גֶׁעבֹויעֶׁ ע פּון ִדי בֵׁ יידֶׁ גֶׁעבֵׁ

יין ָטאג ָהאְבן ִזיְך  ער ִמיטְ אֹויְסָפאְרְשן. אֵׁ ע אֹויְסָפאְרשֶׁ ייִאישֶׁ ע ָפאִליצֵׁ ְטִליכֶׁ 'ן ָאְנגֶׁערּוְקט ִאין שּול עֶׁ
יי ָהאְבן ָאְנגֶׁעהֹויְבן  עַגאל. זֵׁ עס ִאיז ָדאְרט לֶׁ עם ַגאְנְצן ִבְנָין אֹויב ַאלֶׁ עְרצּוזּוְכן דֶׁ ִציל אּוְנטֶׁ

עְגן ע סָ  אֹויְסצּוָפאְרְשן מֹוַהָרא"ש אּון ִאים אֹויְסְפרֶׁ לֹות אּון ֲחִקירֹות. ִאיְנְצִוויְשן ָהאט ַאלֶׁ אְרט ְשאֵׁ
ר  עְלט אּון עֶׁ יי ַקאר ָהאט ִזיְך ָדאְרט ָאְפגֶׁעְשטֶׁ ער ַאז ַא ָפאִליצֵׁ עְנְסטֶׁ עְרְקט פּון ִדי פֶׁ יי ַבאמֶׁ יינֶׁער פּון זֵׁ אֵׁ

וען גֶׁעַפאְרְקט  ע ִאיז ִניְשט גֶׁעוֶׁ ועְלכֶׁ ר ַקאר וֶׁ ייעֶׁ עט ַפאר זֵׁ ר גֶׁעְבט ַא ִטיקֶׁ ייעֶׁ ס ַדאְרף צּו ַזיין. זֵׁ ִווי עֶׁ
ע ייְכְנטֶׁ וען ַקיין ַבאצֵׁ יי ַקאר. ַקאר ִאיז ִניְשט גֶׁעוֶׁ  ָפאִליצֵׁ

יי  ען ָזאל זֵׁ יי זֶׁענֶׁען ַאז מֶׁ וער זֵׁ יי ִאיְנְדרֹויְסן וֶׁ יי זֶׁענֶׁען ְגַלייְך ַארֹויְסגֶׁעָלאְפן צּו ָזאְגן ַפאר ִדי ָפאִליצֵׁ זֵׁ
עט יי ִניְשט גֶׁעְבן ַקיין ִטיקֶׁ ער אּון זֵׁ יי זֶׁענֶׁען אֹויְך אֹויְסָפאְרשֶׁ יי ַאז זֵׁ יי ָהאְבן גֶׁע'ַטֲעָנה'ט צּו ִדי ָפאִליצֵׁ . זֵׁ

יי  ס ָהאט זֵׁ עט. עֶׁ יי ִניְשט גֶׁעְבן ַקיין ִטיקֶׁ ען ָזאל זֵׁ עְנט, אּון מֶׁ עַפאְרְטמֶׁ יי דֶׁ עְטן ַפאר ִדי ָפאִליצֵׁ ַאְרבֶׁ
ער  ער ָגאְרִניְשט גֶׁעָהאְלְפן. דֶׁ ס ָאבֶׁ יי עֶׁ עט אּון זֵׁ עם ִטיקֶׁ ָפאִליִצַיאְנט ִאיְנְדרֹויְסן ָהאט ָאְפגֶׁעְשִריְבן דֶׁ

ער. ,גֶׁעגֶׁעְבן ר ִאיז ִזיְך גֶׁעַגאְנגֶׁען ַווייטֶׁ  אּון עֶׁ
ען ִאין שּול ִאיְנַגאְנְצן אֹויְפגֶׁעְברֹויְזט אֹויף ִדי ַמֲעשֶׁ  ער זֶׁענֶׁען צּוִריק ַאַרייְנגֶׁעקּומֶׁ ה, ִדי אֹויְסָפאְרשֶׁ

ע  ער ָפאִליִצַיאְנט ָהאט ַטאקֶׁ עְכט, ַאז דֶׁ יי גֶׁעגֶׁעְבן גֶׁערֶׁ יי אּון זֵׁ מֹוַהָרא"ש ִאיז ְגַלייְך צּוגֶׁעַגאְנגֶׁען צּו זֵׁ
עְטן דָ  יי ַאְרבֶׁ עט, זֵׁ יי צּו גֶׁעְבן ַא ִטיקֶׁ עְכט זֵׁ יי ִניְשט גֶׁעַהאט ַקיין רֶׁ יי, אּון זֵׁ אְך אֹויְך ַפאר ִדי ָפאִליצֵׁ

עם ָפשּוטְ  זֶׁענֶׁען ָנאְך ער ִאין ַראְנג פּון דֶׁ עכֶׁ ער גֵׁייט ַארּום ִאין ִדי ַגאְסן, אּון ַאזֹוי הֶׁ ועְלכֶׁ 'ן ָפאִליִצַיאְנט וֶׁ
יי גֶׁעָזאְגט ַאז ָזאְלן  ר ָהאט זֵׁ יי, אּון עֶׁ ר ְשַטאְרק ַפאר זֵׁ ייעֶׁ ען זֵׁ ער ָאְנגֶׁענּומֶׁ ָהאט מֹוַהָרא"ש ִזיְך ַווייטֶׁ

עְרגֵׁיין ִאי ע חּוְצָפה...שֹוין ַאִריבֶׁ עם ָפאִליִצַיאְנט ַפאר ַזיין ְגרֹויסֶׁ  ן גֶׁעִריְכט אּון ְקָלאְגן דֶׁ
יי ָהאְבן שֹוין גֶׁעָוואְלט לֹויְפן צּו  ער, זֵׁ ועְרטֶׁ ען ַזיינֶׁע וֶׁ ְרְנְסט גֶׁענּומֶׁ ר עֶׁ ייעֶׁ ער ָהאְבן זֵׁ ִדי אֹויְסָפאְרשֶׁ

עם ָפאִליִצַיאְנט  ר ִאיז גֶׁ  צּוַכאְפן דֶׁ וער עֶׁ ענֶׁען ְקָלאְגן ִאין גֶׁעִריְכט. מֹוַהָרא"ש זֶׁען וֶׁ וען ִאים צּו קֶׁ עוֶׁ
ע,  יידֶׁ ס ִאיז גֶׁעָוואְרן ִמיט ִדי גֶׁעבֵׁ עג ָוואס עֶׁ יי ַדאן גֶׁעגֶׁעְבן ַא ְפרֶׁ אֹויב ַאלֶׁעס ִאיז ִאין ָהאט זֵׁ

ס ַדאְרף עס ִאיז ִווי עֶׁ עְרט ַאז ַאלֶׁ ְנְטפֶׁ יי ְגַלייְך גֶׁעעֶׁ ענּוְנג... ָהאְבן זֵׁ יי ָהאְבן ְגַלייְך  ָאְרדֶׁ צּו ַזיין... זֵׁ
יי זֶׁענֶׁען  יין... אּון זֵׁ עס ִאיז גּוט אּון פֵׁ יי ָהאְבן גֶׁעזֶׁען ַאז ַאלֶׁ ע ַפאִפיְרן ַאז זֵׁ עְרגֶׁעְשִריְבן ַאלֶׁ אּוְנטֶׁ

עם ָפאִליִצַיאְנט...  ַארֹויְסגֶׁעָלאְפן צּו ַכאְפן דֶׁ
ענֶׁען ַארֹויְסגֶׁעַגאְנגֶׁען ָהאט מ יי זֶׁ וען זֵׁ ֹוַהָרא"ש גֶׁעָזאְגט ַפאְר'ן עֹוָלם: "יֶׁעְצט ָהאט ִאיר גֶׁעזֶׁען ִמיט וֶׁ

ייְגן אּון צּו  עְנְטש זּוְכט ִזיְך ָאְנצּולֵׁ וען ַא מֶׁ עָמאל. ַאז וֶׁ ייגֶׁענֶׁע אֹויְגן ָדאס ָוואס ִאיְך ָזאג ַאייְך ַאלֶׁ ִדי אֵׁ
ע ועְרן ַפאְרנּומֶׁ ר ְגַלייְך וֶׁ ועט עֶׁ וייְטן, וֶׁ ען ַא ְצוֵׁ עפֶׁ ועט מּוְזן ְטשֶׁ ר וֶׁ ועג ַאז עֶׁ יין, אֹויף ַא וֶׁ ן ִמיט ִזיְך ַאלֵׁ

 ָאְפָלאְזן יֶׁענֶׁעם".
עְנִדיג עְנִדיג  ָדאס ַדאְרף ִזיְך ַא ִאיד ְשטֶׁ ר ָזאל ְשטֶׁ ען ִאין ָקאפ, ַאז עֶׁ ָנאר ַזיין   גּוט ַאַרייְננֶׁעמֶׁ

עָמאל ְפרּוִביְרן ִזיְך ַא ר ָזאל ַאלֶׁ ען ִמיט ִזיְך, עֶׁ ער צּו ַא ַפאְרנּומֶׁ ס קּוְמט ָאבֶׁ וען עֶׁ עְרן. וֶׁ עסֶׁ יין צּו ַפאְרבֶׁ לֵׁ
עְנִדיג ר ְשטֶׁ וייְטן, ָזאל עֶׁ עְכְטס ַביי   ְצוֵׁ ע ֲחָלִקים, אּון ִניְשט זּוְכן ָדאס ְשלֶׁ ָנאר קּוְקן אֹויף יֶׁענֶׁעְמ'ס גּוטֶׁ

וייְטן.  יֶׁענֶׁעם, אּון ִניְשט ָהאְבן צּוטּון ִמיט ַא ְצוֵׁ
ס ִאיז גֶׁעקּו ר עֶׁ עְדט ַאז עֶׁ ק" זי"ע אּון ָהאט ִזיְך ָאְפגֶׁערֶׁ דֶׁ ַמח צֶׁ ייִליְגן "צֶׁ ען ַאָמאל ַא ִאיד צּום הֵׁ מֶׁ

ר גֶׁעָזאְגט  עְגט ַפאְרָוואס, ָהאט עֶׁ ער ַצִדיק ָהאט ִאים גֶׁעְפרֶׁ וען דֶׁ וענֶׁען. וֶׁ ען ִניְשט גֵׁיין ִאין שּול ַדאוֶׁ קֶׁ
עט אִ  עפֶׁ ר קּוְמט ִאין שּול, ְטשֶׁ וען עֶׁ ען ָדאס ַאז וֶׁ ר קֶׁ עט אֹויף ִאים, אּון עֶׁ ער ְטרֶׁ יינֶׁער, יֶׁעדֶׁ ער אֵׁ ים יֶׁעדֶׁ

ער ִניְשט אֹויְסַהאְלְטן.  מֶׁ
עְר  ייְגן ִאיבֶׁ ייְסט ִדיר ַאז דּו ָזאְלְסט ִזיְך אֹויְסלֵׁ וער הֵׁ ער ַצִדיק גֶׁעָזאְגט: "וֶׁ 'ן ַגאְנְצן שּול ָהאט ִאים דֶׁ

ייט, א עְנג אּון אֹויף ִדי ְברֵׁ יי ִאין ַדיין אֹויף ִדי לֶׁ עְטן אֹויף ִדיר? דּו ְשטֵׁ ער מּוְזן ְטרֶׁ ועט יֶׁעדֶׁ ּון ַאזֹוי וֶׁ
עְטן אֹויף ִדיר"... ועט ִניְשט ְטרֶׁ יינֶׁער וֶׁ ועט ְבַלייְבן גֶׁענּוג ְפַלאץ ַפאר יֶׁעְדן, אּון קֵׁ  ִוויְנְקל, אּון ַדאן וֶׁ

עם ָוואס ִזיְצט ַא וייְטן, יין ִאין ַזיין ִוויְנְקל, אוואֹויל ִאיז דֶׁ ען ִמיט ַא ְצוֵׁ ר ִאיז ִניְשט ַפאְרנּומֶׁ ּון עֶׁ
ועט  ס וֶׁ יינֶׁעם, אּון עֶׁ ועט ִזיְך ִניְשט ְקִריְגן ִמיט קֵׁ ר וֶׁ יינֶׁעם, עֶׁ ר ִניְשט ָהאְבן צּוטּון ִמיט קֵׁ ועט עֶׁ ַדאן וֶׁ

ועְלט. ועְלט אּון אֹויף יֶׁענֶׁע וֶׁ  ִאים ַזיין גּוט אֹויף ִדי וֶׁ
עֹות, ו")ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ח י דֵׁ ְך ִחּלּוקֵׁ רֶׁ ְך בֵׁ  ח"זו עֶׁ רֶׁ רֹו,עֶׁ ק מ"ח ִמְכָתב ח'תתי"א( ין ָאָדם ַלַחבֵׁ לֶׁ ר ַבַנַחל חֵׁ  ַאשֶׁ
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דאס יאר זיבן יאר אלט, אזוי ווי דער הייליגער רבי האט געזאגט אז א מיט זיין אינגל וואס ווערט , צוויי טאגא אומאן פאר 
 וואס וועט קומען צו אים פאר די זיבן יאר וועט גיין צו די חתונה מיט א ריינעם העמד. קינד

מט זיבן יאר צום הייליגן רבי'ן צו זוכה זיין צו די געוואלדיגע הבטחה, געווענליך נע אנשי שלומינו נעמען די קינדער פאר די
אזוי ווי אבער דאס יאר זענען די גרעניצן ליידער געווען פארשלאסן, זיבן יאר,  זיי ווערןראש השנה פאר  מען די קינדער אום

פילע אידן האבן נישט געקענט אנקומען צום הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה, דערפאר פארן פילע אידן מיט זייערע קינדער 
 שך דעם יאר צום הייליגן רבי'ן.במ

נרו יאיר, דער רבי האט איך פאר יעצט צום רבי'ן מיט מיין זון "געשריבן,  ראש ישיבה שליט"אאין א בריוו האט דער 
ד וואס וועט קומען צו מיר פאר די זיבן יאר וועט גיין צו די חתונה מיט א ריין א קינ(: חיי מוהר"ן, סימן תקיז) מבטיח געווען

 ."העמד"; וואס נאך דארף א טאטע און מאמע? וואס דארף איך מער פון דעם? איך וויל דאך מיינע קינדער זאלן זיין ריין
יט זיין אינגל, און מווארט ביי ווארט געזאגט תיקון הכללי  ראש ישיבה שליט"אביים ציון הקדוש אין אומאן האט דער 

 מינו וואס זענען אויך מיטגעפארן.מיט נאך צוויי קינדער פון אנשי שלו
אריבערגעגאנגען צום שטוב פון מו"ה ישראל פוקס הי"ו אין אומאן, וואו ר' ישראל  ראש ישיבה שליט"אאויך איז דער 

שיינע  האט גערעדט ראש ישיבההאט געמאכט א סיום הש"ס, ווי אויך זיינע קינדער האבן דארט געמאכט סיומים, דער 
  רשה אויף "קול ברסלב".זאכן, מ'קען הערן די ד

 שים!ציונו הקדוש, קודש קד
*** 

 "היכל הקודש" טעלעפאן בוך
ער וועט זיך געפונען די ברסלב'ן טעלעפאן בוך, אין וואס  צוגיין אינעםנעס דערנענטערט זיך שוין דער דעידליין אריי

ליסטע פון אנשי שלומינו פון איבער די גאנצע וועלט, מיט זייערע טעלעפאן נומערן און אדרעסן, און אזוי ווייטער, און 
גלייכצייטיג די ביזנעסער פון אנשי שלומינו, וואס דאס וועט פיל פארגרינגערן פאר אנשי שלומינו זיך צו האלטן אינאיינעם 

 באחדות.
ן נייעם טעלעפאן בוך "היכל הקודש" וועלן אנשי שלומינו זיך קענען האלטן פארבינדען איבער די גאנצע וועלט. ווי מיט'

 אויך וועט מען גרינגער קענען שטיצן איינער דעם צווייטן, צו נוצן די סערוויסעס און ביזנעסער פון אנשי שלומינו.
 אייערמאכט זיכער אז אייער נאמען און ביזנעס פאלט נישט ארויס פונעם טעלעפאן בוך. איר קענט טעקסטן 

 .BreslevPhoneBook@gmail.comאן אימעיל צו  ןשיקקען מען ר , אדע347-455-8028אינפארמאציע צו 
 איש את רעהו יעזורו!
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 שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך - קוואל פון חיזוק )פרויען(
212-444-9169 /845-351-9060 

 438-320-9090/ קאנאדא 03303502363/ ענגלאנד  0797040069ארץ ישראל 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; ורים; חיזוק יומי; ניגונים; שיע - קול ברסלב
212-444-9191  /845-351-0910 

 438-300-8080/ קאנאדא  03303502361/ ענגלאנד  0797040066ארץ ישראל 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

ר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, אי
קונטרסים, "עצתו אמונה", דרשות, ניגונים, 

דעליווערט  'ס, און נאך;SD'ס, USBסידי'ס, 
 צו אייער טיר!

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

347-509-4908 
 בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים מיר וועלן פרובירן

 
 
 

 

 

 

 לווינקאמיליע פ
עשיות פון צדיקים, מ ,הלפפון תעשיות מ
, לאנטש ברעיקברים, ח תוחי, שערוויוסטאינ

 זאכן עטנאאון נאך פילע אינטערעס

 קול ברסלב
212-444-9191 
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 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו ואל שניטצלערימו"ה 

 למזל טוב יידלמצו די געבורט פון א 
*** 

 הי"וראבינאוויטש  ןועמשמו"ה 

 למזל טוב לגניאצו די געבורט פון א 
*** 

 הי"ו אשקאוויטשואל מימו"ה 

 למזל טוב ג"דוך שליסן עביש ןייזצו 

 

>>>>>> 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 ראש ישיבה שליט"אביים שיינע שמחת בר מצוה  

ראש ישיבה דעם מאנטאג אוונט איז פארגעקומען די שיינע שמחת בר מצוה פונעם זון פונעם 
ויסן זיידן הרה"צ געקומען ביים גרפארהבחור החשוב שמעון ני"ו. די סעודה איז  ,שליט"א

 מקארלסבורג שליט"א, בבית מדרשו אין בארא פארק.
פילע אנשי שלומינו און קרובי המשפחה זענען געקומען צו פארן פון נאנט און ווייט 
מיטצוהאלטן די שיינע שמחה. נאכדעם וואס דער חתן הבר המצוה האט געזאגט זיין פשעטל, האט 

וישם את אפרים  גערעדט ווארעמע דיבורים צום פרישן בר מצוה בחור, ראש ישיבה שליט"אדער 
לפני מנשה, לויט ווי דער רבי זאגט אז א איד דארף טון אסאך גוטע זאכן, לערנען און דאווענען, טון 

די שלעכטע זאכן שוין אוועקפאלן פון זיך אליין.  ון מעשים טובים, און דורכדעם וועלןפיל מצות א
מצות, זאל ער זיך שטארקן מיט דעם, אריין לעול התורה וה אז דער בר מצוה בחור גייט יעצט

 גוטע זאכן.אריינצוכאפן ווי מער 
אנו  .עדט דער חשובער זיידע, הרה"ג מוה"ר מרדכי אהרן מייזליש שליט"אגערדערנאך האט 

כר פאר זיין מט שאון א גוי פלאגט זיך, אבער א איד באקועמלים והם עמלים, א איד פלאגט זיך 
ארבעט. האט ער נאכגעזאגט פון צדיקים אז א גוי באקומט דאך אויך באצאלט פאר זיין ארבעט? 

ט אזוי פונקטליך ר אפילו ווען די ארבעט געלונגט נישנאר דער חילוק איז אז דער איד באקומט שכ
קריגט ער שוין אסאך שכר און גוט, בלויז פאר'ן זיך אנשטרענגען און פרובירן צו טון גוטע זאכן, 

ט די חור וואס זיצט און לערנאון ער האט ארויסגעברענגט די חשיבות פונעם בר מצוה ב אויף דעם.
און צו די זעלבע צייט  הייליגע תורה מיט גרויס התמדה, און פירט זיך מיט גרויס יראת שמים.

וואס איז מחזק אזויפיל  ,ראש ישיבה שליט"אגערעדט פון די חשיבות פון זיין איידעם, דער 
 אידישע קינדער איבער די גאנצע וועלט.

הרב הצעיר מקארלסבורג שליט"א, וואס האט אויפגעטרעטן דער חשובער זיידע, עם האט נאכד
א לענגערע צייט, פילע שיינע חידושים און געדאנקען פון וואס דער עולם זייער שיין פאר גערעדט 

ראש ישיבה די חשיבות פונעם יג ארויסגעברענגט , און גלייכצייטהנאה געהאטהאט גאר שטארק 
עצות פון וואס איז זיך מוסר נפש אריינצוברענגען אמונה אין אידישע קינדער, מיט די  שליט"א

 .אייבערשטןהייליגן רבי'ן, און מיט דעם איז ער מקרב אזויפיל אידן צום 
כי' צו הערן דברות קודש פונעם גרויסן עלטער זיידע, הרה"צ דערנאך האט מען געהאט די ז

דיגע פרשה, און נמקארלסבורג שליט"א, וואס האט ארומגערעדט שיינע ענינים פון די וואכ
און פאר די גאנצע  ,ראש ישיבה שליט"אצוגעענדיגט מיט דברי ברכה פאר'ן בר מצוה בחור, פאר'ן 

 ה.משפח
ריבערגעפארן צום גרויסן זיידן, ווידער א ראש ישיבה שליט"אדינסטאג אינדערפרי איז דער 

, צו תפלין לייגן. דער רב שליט"א האט געלייגט תפלין פאר'ן בר הרה"צ מקארלסבורג שליט"א
 מצוה בחור, און אים שיין אנגעוואונטשן.

ער זאל  ראש ישיבה שליט"אס'איז געווען גאר א שיינע שמחה, און מיר אלע וואונטשן פאר'ן 
זוכה זיין צו זען פיל אידיש נחת ביי דעם בר מצוה בחור און ביי אלע קינדער און אייניקלעך 

 געזונטערהייט.
 !סימן טוב ומזל טוב

*** 

 זי"ע רבי נתןסעודת הילולא פון 
פארגאנגענעם דעם אנשי שלומינו חסידי ברסלב זענען זיך צוזאם געקומען ציבור  ריזןא 

ייליגן רבי צום יארצייט פון ה רגובדאנערשטאג נאכט אין בית המדרש היכל הקודש אין וויליאמס
אינאיינעם מיט א שבע ברכות פאר החתן קלמן  ן.'ד פון הייליגן רבינתן, דער גרויסער תלמי

 וועבערמאן הי"ו.
ם ערשט האט גערעדט הרה"ח א שיינע סעודה איז צוגעגרייט געווארן לכבוד דער מעמד. צו

מוה"ר משה קורץ שליט"א, דומ"ץ יבנאל, וואס האט ארויסגעברענגט די גרויסקייט פון רבי נתן 
זי"ע, און וואס מוהרא"ש זי"ע האט געזאגט אז זיין גאנצע התחזקות איז געווען די ספרים פון הייליגן 

 רבי נתן זי"ע.
גערעדט דברות קודש, שטארקע דברי התחזקות פון  ראש ישיבה שליט"אדערנאך האט דער 

מיר דארפן נאר לערנען זייערע הייליגע ספרים, ובפרט היינטיגע הייליגן רבי'ן און פון רבי נתן זי"ע. 
עצות אויף  געשריבן זייערעצייטן ווען מיר האבן די ספרים פון מוהרא"ש זי"ע, וואס האט אראפ

אזא גרינגע וועג אז יעדער זאל עס קענען פארשטיין און מקיים זיין, דארפן מיר עס לערנען און חזר'ן 
אויך דארפן מיר נאכמאכן רבי טון, וועלן מיר מצליח זיין אויף די וועלט און אויף יענע וועלט. ווי און 

איז אים געגאנגען אין לעבן צו פארשפרייטן דעם הייליגן רבינ'ס עצות פאר נאך אידן, מיר נתן וואס 
דארפן מאכן הפצה און זיכער מאכן אז יעדער איד אויף דער וועלט ווייסט אז ס'איז דא א רבי וואס 

 .אייבערשטןוריק צו קומען צום קען אים העלפן, וואס האט אויך פאר אים א וועג צ
מיט פרישע גאנגען מען געטאנצן און זיך דערנאך צו נאך ברכת המזון און שבע ברכות האט

 כוחות זיך צו שטארקן אין עבודת ה'.
בית ברסלב'ע דעם ארטיגן  דורךאין לעיקוואוד א סעודת הילולא איז פארגעקומען מוצאי שב"ק 

האט אויך מסיבה . די וואס ווערט אנגעפירט דורך הרה"ח ר' שלמה מאיער שליט"א המדרש
 דער ראש ישיבה שליט"א איז ספעציעל געקומען צו לטובת דעם בית המדרש. געדינט אלס דינער

 דער ציבור.ונעם לעיקוואן איינלאדענונג פ'פארן קיין לעיקוואד, אויפ
צום באשטימטן שעה האבן זיך צוזאם געקליבן א שיינע קאלירפולער ציבור פון אלע קרייזן מיט 

מחזק  אינאיינעםהאט מען זיך  בשבת אחיםד איז געבענטשט. וואס דער עיר ואם בישראל לעיקווא
 ן. 'ווערטער פון הייליגן רבימיט די געווען 

"איך נעם דער ראש ישיבה האט געזאגט אז דער הייליגער רבי האט זיך אמאל אויסגעדרוקט 
דאס גוטס פון די חסידים און דאס גוטס פון די ליטווישע, ביי די ליטווישע איז דער עיקר אסאך צו 

"האב  -האט דער רבי געזאגט  -איך" "לערנען, און ביי חסידים איז דער עיקר אסאך 'תפלה'. 
ן סדר 'דער ראש ישיבה האט ברייט ארומגערעדט איבער גענומען ביידע, 'לערנען און דאווענען'".

דרך הלימוד וואס דער הייליגער רבי האט אונז איבערגעלאזט א מתנה. אזוי אויך האט דער ראש 
אויף די אייגענע  רעדן צום אייבערשטןצו ן 'ישיבה שטארק גערעדט איבער די מתנה פון רבי

"האסט פרובירט אלע  -האט דער ראש ישיבה געפרעגט?  -. "דארפסט א שידוך?" שפראך
אייבערשטן!". דער ראש ישיבה האט ערקלערט די בעסטע סגולה, בעט דעם  נעם יעצטסגולות? 

ן ציבור אז עס נישט קיין חילוק מיט וועלכע שפראך מען רעדט צום אייבערשטן ענגליש 'פאר
אידיש א.א.וו. דער באשעפער פארשטייט אלע שפראכן. מען דארף רעדן צום אויבערשטן אויף די 

 שפראך וואס מען איז די מערסטע באקוועם.
בה האט גערעדט פון סדר דרך הלימוד, האט דער אויבערשטער צוגעפירט בשעת דער ראש ישי

ן און 'אז עס איז פונקט דאן אנגעקומען א קאר פון וויליאמסבורג, מיט בחורים וואס פאלגן דעם רבי
און  בימהן 'לערנען אויף סדר דרך הלימוד. דער ראש ישיבה האט ארויפגערופן די בחורים אויפ

ור פון קוים דרייצן יאר, ער האט שוין געענדיגט ש"ס!", און דער אנדערער בחור "קוק, א בח ,געוויזן
האט דער ראש ישיבה געבעטן, "זאג אריין אינעם מייק: וויפיל מאל האסטו שוין געענדיגט ששה 

 ציבור. ט ער געענטפערט, צום שטוינונג פונעםסדרי משנה"?, "פיר און צוואנציג" הא
דער אידן וואס האבן געוואלט אויסנוצן דעם לאנגע רייע פון לעיקוואנאך די דרשה איז געווען א 

ן ראש ישיבה, ווי זייער לעבן האט זיך געטוישט צום גוטן אין 'געלעגענהייט זיך צו באדאנקען פאר
דעם וואס זיי באקומען חיזוק דן צום אייבערשטן, א.א.וו. דורכעשלום בית, אין לימוד התורה, און ר

 און ספרים פון ראש ישיבה.דורך די דרשות 
 חזק ונתחזק!

*** 

 קיין אומאן עפארןג ראש ישיבה שליט"אער ד
זיך אריבערגעכאפט קיין  ראש ישיבה שליט"אהאט דער  דינסטאג נאכטדי פארגאנגענע וואך 

 מוסדות היכל הקודש ברסלב
נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

 

 

אין נאמען פון די פילע טויזנטער אידן איבער די וועלט וועלכע שעפן 
חיזוק און התעוררות פון די געוואלדיגע חיזוק שיעורים, דרשות, און 

 יוו; וואונטשן מיר א הארציגע ברכת מזל טוב פאר'ןבר
 

 ראש ישיבה שליט"א
 

 פון זיין זון למזל טוב שמחת בר מצוהצו די 

 ני"ו שמעוןהבחור 
 

זאל זען פיל אידיש נחת ביי  ראש ישיבה שליט"אדער דער אייבערשטער זאל העלפן 
זאל ווייטער קענען ממשיך זיין מיט די עבודת ון אייניקלעך, און ער אלע קינדער א

הקודש צו מחזק זיין אידישע קינדער איבער די גאנצע וועלט, אריינברענגען די עצות 
'ן אין אידישע קינדער, אזוי ווי מוהרא"ש האט אונז געלערנט, מיט בניפון הייליגן רבי

 רויחי וסייעתא דשמיאומזוניאריכיברוכי חיי
 
 

 

 

 הפצת הגליון נתנדב ע"י

 הי"ו לדבערגערענדי גאממו"ה 
 יניםהצלחה בכל הענולברכה 

 


